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Speellocatie “De Ruimte”, Mercuriusweg 1, 2624 BC  DELFT 

  
Speelavond 
en tijd 

Wij spelen op donderdagavond en starten om 19:45 
  

  
Er wordt gebruik gemaakt van een schudmachine. Spelverdelingen liggen na afloop 
voor u klaar, maar u kunt deze en de uitslag natuurlijk ook op uw gemak inzien op deze 
web-site. Bovendien komt u in aanmerking voor Meesterpunten indien u NBB lid bent. 
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Algemene informatie 
1. Inleiding 
Voor u ligt het informatieboekje van de Delftse bridgeclub "One Down Delft". In dit boekje willen wij de 
vereniging aan u voorstellen. 
Mocht u nog iets missen of heeft u vragen of suggesties, laat het dan weten aan de clubsecretaris. In 
een volgende uitgave van het informatieboekje zal e.e.a. dan worden verwerkt. 

2. Hoe het allemaal begon 
Op 5 september 1974 passeerde de notariële akte waarmee ODD werd opgericht. Aanleiding was dat 
in de periode daarvoor 30 bridgers de beginnerscursus hadden afgerond.  
De club groeide snel en heeft als gevolg daarvan diverse malen van speellocatie moeten veranderen. 
De huidige speellocatie is De Ruimte aan de Mercuriusweg 1 te Delft. ODD heeft momenteel bijna 100 
leden. 
Sinds 1993 is One Down Delft een Categorie Twee Club. Dit betekent een erkenning van de 
Nederlandse Bridge Bond van de sterkte van de club. De leden van ODD spelen onderling in een 
interne competitie, de vereniging doet met een aantal viertallen mee aan de District 
Viertallencompetitie, het (landelijke) Ruitenboertoernooi en diverse bekertoernooien. Verder wordt er 
jaarlijks rond 30 december in 3 sessies gespeeld om het Open Delfts Paren (tijger) Kampioenschap 
(ODP(t)K). 

3. Wat voor club is ODD? 
Bridgeclub One Down Delft is een officiële bridgeclub, dat wil zeggen aangesloten bij de Nederlandse 
Bridge Bond (NBB). ODD valt onder het district Delft. 
Wij zijn een bridgeclub, gericht op de ontwikkeling van de wedstrijdbridger. Wij bieden ieder lid een 
goede ambiance om zich qua niveau te ontwikkelen en zich als wedstrijdbridger te manifesteren, op 
welk niveau dan ook. 
Maar we zijn ook een club waar de gezelligheid hoog in het vaandel staat. We zijn wedstrijdbridgers 
die het spel volgens de regels willen spelen en daarbij een goede sfeer nastreven. We staan open 
voor alle bridgers die dit ook willen, op elk niveau. We spelen op het scherpst van de snede, maar 
houden rekening met bridgers die nog niet zover zijn. 
Het bridgeseizoen start op de laatste donderdag van augustus en duurt tot de laatste donderdag in 
juni. Er wordt over het algemeen niet gebridged op feest- en gedenkdagen. 

4. Wedstrijdschema 
De twee belangrijkste soorten wedstrijden in de bridgesport zijn: de Parenwedstrijden en de 
Butlerwedstrijden. Het wedstrijdschema van ODD bestaat dan ook uit deze type wedstrijden. Wij 
streven ernaar dat een wedstrijdspeler zich in beide categorieën kan ontwikkelen.  Daarnaast zijn er 
clubavonden gereserveerd voor diverse bijzondere drives (bv. met Sinterklaas, Kerst en Pasen), het 
nationale Ruitenboertoernooi en het al eerder genoemde Open Delfts Paren tijger) Kampioenschap 
zijn bijzondere evenementen. Dit laatste evenement vindt altijd plaats rond 30 december. 
In de periode oktober tot kerst wordt met een aantal teams deelgenomen aan de externe Viertallen 
competitie van het district Delft of de regionale klasse. Omdat er dan regelmatig een groot aantal 
spelers “buiten de deur” moet spelen, wordt in deze periode de gewone interne competitie 
onderbroken. Het bridgen gaat natuurlijk wel door. Er wordt dan een parencompetitie in één lijn 
gespeeld. 

5. Organisatie van de clubavond 
Op de clubavond wordt meestal gespeeld 3 lijnen en soms in 2 lijnen, de indeling is naar speelsterkte.  
De organisatie van de clubavond is vergelijkbaar met de organisatie van een groot extern toernooi. 
Onze clubavond is tenslotte het werkterrein waar je je als wedstrijdbridger kan ontwikkelen en leert 
hoe het is om echte wedstrijden te spelen. 
De clubavond heeft daarom altijd: 
- elektronisch scoresysteem (Bridgemate); 
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- na afloop snel de wedstrijduitslag; 
- na afloop een persoonlijke uitslag; 
- promotie/degradatie regeling per avond; 
- toepassing van de NBB regels; 
- computer gedeelde spellen met spelverdelingen; 
- publicatie van de uitslagen en standen op onze website (www.onedowndelft.nl). 
 
6. Vrije inloop bridge 
ODD biedt de mogelijkheid aan iedere bridger die geen lid van onze club is, om één of meerdere 
avonden mee te spelen op de clubavonden.  
Dat maakt spelen op een bridgeclub toegankelijk voor iedereen, zonder de druk van iedere week 
spelen of de verplichting van een lidmaatschap. U bepaalt zelf wanneer U meespeelt. Bovendien komt 
u in aanmerking voor Meesterpunten als u NBB lid bent. U betaalt €5 per paar per avond. Voor nadere 
informatie wordt verwezen naar de website van ODD. (www.onedowndelft.nl) 

7. Externe competitie 
Jaarlijks organiseert de NBB/District Delft een externe viertallencompetitie. ODD is hierin altijd goed 
vertegenwoordigd. Doorgaans neemt ongeveer een derde van de paren hieraan deel. Het niveau van 
ODD-viertallen varieert van de tweede klasse t/m de tweede divisie. 
Daarnaast organiseert het district ook een tweetal parencompetities, de gemengde en de open 
parencompetitie en bekerwedstrijden voor teams. 

8. Clubkampioenschap en meesterpunten 
Voor iedere ronde in de reguliere competitie ontvangt iedereen individueel plaatsingspunten voor het 
clubkampioenschap. Aan het eind van ieder seizoen wordt op die manier de jaarlijkse clubkampioen 
bepaald. 
Voor officiële wedstrijden, waaronder onze clubcompetitie ook valt, ontvangt men meesterpunten van 
de NBB. Deze worden door de NBB automatisch per competitieavond toegekend op basis van de 
sterkte van het veld (de NBB-rating van de deelnemende spelers) en het aantal deelnemers. Op deze 
manier ontstaat een klassement van alle bridgers in Nederland. Bij het bereiken van bepaalde 
aantallen meesterpunten wordt een oorkonde met een speldje uitgereikt. 

9. Spelpeilverbetering 
Zoals al eerder gezegd is ons doel onder andere om het bridgepeil van de individuele leden te 
verbeteren. Het is dan ook doorgaans mogelijk om bij meer ervaren spelers opgetreden spelsituaties 
tijdens de speelavond te bespreken. 

10. Vaste punten op de ODD-activiteitenkalender 
Reguliere clubcompetitie 
Centraal in het speeljaar staat de interne parencompetitie. Dit is de gewone clubcompetitie, waarbij de 
leden zijn ingedeeld in lijn A, B of C. Deze lijnen geven een bepaalde sterkte/ bepaald speelniveau 
aan; Lijn A is de sterkste lijn. Na elke speelavond kan wordt gepromoveerd maar ook gedegradeerd. 
Voor meer details wordt verwezen naar het Competitiereglement. 
 
Topintegraal toernooi 
Daarnaast organiseert ODD diverse speelavonden die zijn gerelateerd aan de feestdagen. Deze 
worden topintegraal gespeeld: ieder paar kan tegen ieder ander paar spelen door de lijnen heen. Op 
die manier speel je ook eens tegen clubleden die je anders niet vaak tegenkomt. De eerste van deze 
topintegraalavonden is de Herfstdrive in oktober. Verder spelen we een Sinterklaasdrive, een 
Kerstdrive, een Paasdrive en eind mei/juni vindt de Slotdrive plaats (de laatste reguliere speelavond). 
Bij elke speciale drive wordt voor een lekker hapje gezorgd en zijn prijsjes te winnen.  
 
Ruitenboertoernooi 
ODD doet elk jaar mee aan de voorronde van het Ruitenboertoernooi. Deze wordt in het eerste 
kwartaal van het kalenderjaar op de clubavond gespeeld. Ruitenboer is een landelijk toernooi en dat 
betekent dat op alle bridgeclubs die meedoen op de donderdagavond dezelfde spellen worden 
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gespeeld als bij ODD. Vooraf vraagt de wedstrijdleider of de bridgers die door willen naar de 1/2 - 
finale van de Ruitenboer dit willen aangeven op een lijst. Degenen die het hoogst zijn geëindigd en op 
de lijst staan, plaatsen zich voor de 1/2 -finale. 
 
Open Delfts Paren (tijger) Kampioenschap (ODP(t)K) 
Rond 30 december wordt om het Open Delfts Paren (tijger) kampioenschap (ODP(t)K) gespeeld in 
drie gescheiden sessies. U bepaalt zelf of en aan hoeveel sessies u deelneemt. Om kampioen te 
kunnen worden moet minimaal aan twee sessies worden deelgenomen. Degene die elke sessie met 
een andere partner speelt, dingt mee naar het ODPKtijgerT-shirt. 

11. Wat u moet weten over arbitrage 
Voor het juist en eerlijk laten verlopen van bridgewedstrijden heeft de Wereld Bridge Federatie allerlei 
regels opgesteld. Wij willen u niet vermoeien met al deze regels waar u zich wel of niet aan moet 
houden, wat fatsoenlijk is en wat niet, enz. Wel willen wij enkele kernregels nader onder uw aandacht 
brengen. 
− Roep bij een onregelmatigheid altijd om arbitrage; de wedstrijdleider of technisch clubleider 

zal dan komen en een beslissing nemen over de onregelmatigheid die bindend is voor dat 
moment. Probeer het niet zelf op te lossen. 

− Uiteraard kan altijd protest worden aangetekend. Dit wordt behandeld door de 
arbitragecommissie van het district. 

− De wedstrijdleider of technisch clubleider is beslist geen boeman. Hij neemt bij een 
onregelmatigheid een onpartijdige beslissing die gebaseerd is op de spelregels. 

− Neemt u het de tegenpartij nooit kwalijk als deze bij een onregelmatigheid arbitrage roept. Zie 
het niet als een kwestie van voordeel halen. Het is toch bij elke sport gebruikelijk dat een 
scheidsrechter beslissingen neemt over onregelmatigheden. Ook bij bridge is het de 
normaalste zaak van de wereld, sterker nog; volgens de spelregels bent u dit verplicht. 

− Aarzel zelf ook niet om arbitrage te roepen bij een onregelmatigheid. Waarschijnlijk leert u er 
zelfs iets van. 

− De meest voorkomende onregelmatigheden waarbij de wedstrijdleider of technisch clubleider 
duidelijkheid kan verschaffen zijn: 

o verzaken (niet bekennen als wel de gevraagde kleur aanwezig is) 
o voor de beurt bieden 
o een onvoldoende bod doen 
o het geven van een ongeoorloofde inlichting door wijziging van een bieding of door iets 

zeggen 
o in de verkeerde hand uitkomen. 

 

12. Beschikbare bridgeboeken 
In de kast met materialen in de speelzaal is ook een aantal praktische bridgeboeken aanwezig. 
Voorbeelden van titels zijn: "Spelenderwijs", "Spel en tegenspel", "Meer conventies" en delen van 
"Van start tot finish". De boeken, zowel dik als dun, kunnen gratis worden geleend. Wilt u een boek 
lenen, geeft u dit dan aan bij de secretaris. Er kan ter plaatse een uitleentermijn worden afgesproken. 

13. Internet 
ODD heeft een eigen website op internet: www.onedowndelft.nl. Op deze website is allerlei informatie 
over onze club opgenomen. Met name kunt u hier de uitslag van de speelavonden de bijgewerkte 
competitiestand zien. De uitslag komt altijd direct na afloop van de speelavond op de site te staan. 

14. Het Bestuur 
Het doel van een bridgeclub is het beoefenen en bevorderen van het bridgespel. Dat gaat echter niet 
vanzelf. Om een club (groot of klein) draaiende te houden moeten er veel zaken georganiseerd en 
geregeld worden. 
Eenmaal per jaar (eind september/ begin oktober) wordt een algemene ledenvergadering (ALV) 
uitgeschreven. Dan worden onder meer het financiële en het secretariële jaarverslag en de plannen 
voor het nieuwe seizoen, zoals de wedstrijdkalender, gepresenteerd. 
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Tijdens de ALV kunnen zowel het bestuur als de leden voorstellen ter stemming brengen. Verwacht 
wordt dat alle clubleden hierbij aanwezig zijn: het gaat tenslotte om de evaluatie van het voorgaande 
seizoen en een goedkeuring van de plannen voor het volgende seizoen. Het zou zonde zijn als uw 
stem niet gehoord kan worden. 

15. Commissies en leden 
Het bestuur kan al het werk binnen de club niet alleen doen. Ook commissiewerk is heel belangrijk. Zo 
hebben wij binnen de club een Technische Commissie, een Kascommissie en kan voor speciale 
gelegenheden een speciale commissie in het leven worden geroepen, zoals de Lustrumcommissie. 
 
Ook de clubleden zelf hebben hun verantwoordelijkheden op de speelavond. Dit betekent dat men 
elkaar altijd met respect bejegend en de huisregels in acht neemt, wat bijdraagt tot een gezellige 
bridgesfeer. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er te luid wordt gesproken. Als uw tafel al klaar is 
met spelen, wordt op andere tafels nog diep het hoofd gebogen over speelplannen. Verder wordt er 
van clubleden verwacht dat zij de alerteerregeling in acht nemen. En uiteraard heeft u een 
systeemkart met uw bied en signaleerafspraken. 
 
Tenslotte wordt het op prijs gesteld als alle clubleden hun speeltafel na afloop even leegruimen: 
glazen naar de bar, kleedje en bridgemateriaal naar achter in de zaal waar het wordt opgeruimd. 
Iedereen kan op die manier een klein steentje bijdragen aan een goed afgesloten bridgeavond. 

16. Technische clubleiders en wedstrijdleiders 
Clubleiders (CL) zijn clubleden die een cursus bij de NBB hebben gevolgd.  
Op dit moment zijn de volgende clubleden bevoegd om voor arbitrage geroepen te worden: 
− Rob Berger (WL)  
− Rogier Wolff,  Cor Lamain, Herard Buis(CLB) 
− Guus Mooibroek, Hugo Schwarz, Jacqueline de Vos Burchart (CLA) 
− Peer Relou, Ronald Schrier, Teun Huijer(TCL) 

17. Contributie  
Zoals zoveel verenigingen heeft ook ODD leden nodig die contributie betalen. De opbrengst van de 
contributie wordt gebruikt voor bijdragen aan de NBB, zaalhuur, spelmateriaal, prijzen bij diverse 
drives, jubileumvieringen, onvoorziene uitgaven, e.d. 
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Dubbelleden, spelend bij 
meer dan één club, krijgen reductie op hun contributie tijdens het lopende bridgejaar (dit is alleen 
reductie op het lidmaatschap van de NBB). Voor de contributie aan de NBB krijgt elk lid het Bondsblad 
"Bridge" toegestuurd en worden meesterpunten toegekend en bijgehouden. 
Beëindiging van het lidmaatschap dient van tevoren schriftelijk te worden gemeld bij de secretaris. Bij 
beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen wordt de verschuldigde contributie naar 
evenredigheid bepaald. 

18. Samenstelling bestuur en TC per 3 oktober 2018 
Bestuursleden worden voor een termijn van 3 jaar bij ALV gekozen. Op de website staat de huidige 
samenstelling van het bestuur. 
 
De huidige bestuursleden zijn: Dick de Leeuw (voorzitter) , Liet Relou (algemeen commissaris), Peter 
van Hemmen (secretaris) , Fred Platzek (penningmeester) en Hugo Schwarz (WL). 
 
Technische Commissie: 
Hugo Schwarz (voorzitter) Cor Lamain (coördinator viertallen) 
Peer Relou (administrateur meesterpunten) Guus Mooibroek 
Rob Berger Dick vd Eng 
Ronald Schrier 
 
19. Bar in speellocatie 
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In de speellocatie is de bar in eigen beheer en kunnen de bescheiden geprijsde consumpties alleen 
contant worden afgerekend. Er is een barcommissie die uit enthousiaste actieve leden bestaat. 
 

 
 

 

Aanmeldingsformulier Bridgeclub ODD 
Voorletters en achternaam: ............................................ 
Voornaam voluit: .................................................. M / V 
Adres: ............................................................................. 
Postcode/plaats: ............................................................. 
Telefoonnummer: ........................................................... 
Emailadres: .................................................................... 
Geboortedatum: ............................................................. 
NBB Bondsnummer: ...................................................... 
Bridgepartner: ................................................................ 
Lid van andere bridgeclub aangesloten bij NBB: ja / nee 
Datum: ....................................... 
Handtekening: 
 
Indien U deze gegevens mailt naar de Secretaris van ODD, kunt u direct als lid worden ingeschreven. 
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